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      ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREŞE 
Str. Mehedinţi nr.15, 400672, Cluj-Napoca, tel. 0264-458320 fax. 0364-116667 

www.creseclujnapoca.ro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRACT DE  EXECUTIE 

Nr.  17/18.03.2020         
 

            

ART. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE 

 

În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul 

contract de furnizare produse, între: 

 

Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 

str.Mehedinti nr :15, telefon/fax0364116667, cod fiscal 19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela, în calitate  de 

BENEFICIAR, pe de o parte , 

şi  

 

S.C.VEXANO S.R.L. cu sediul în Loc.Satu-Mare, telefon:0721299045, cod fiscal RO14239211, cont 

bancar  RO38 TREZ 5465 069X XX00 3403 deschis   la   Trezoreria Satu-Mare, înregistrată   la Oficiul  

Registrului  Comerţului  Judeţului  sub  nr.J-30/414/2001, reprezentata prin ing.Pintea Traian-

Administrator  în calitate de   EXECUTANT pe de altă parte. 

 

ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1-Obiectul prezentului contract îl reprezintă,, proiectarea si executarea lucrărilor de modificare traseu 

retea de distributie gaz metan,racorduri de gaz metan presiune redusa si refacere drum” - la obiectivul 

de investitii: „Lucrari Construire Cresa S+P+E+Eretras, Amplasare firma luminoasa,Imprejmuire 

teren si Amenajari exterioare, ”, Str. Gr.Alexandrescu nr.47A.constând in : 

I) Servicii de proiectare pentru modificare traseu retea , obținerea avizelor de la SC DELGAZ 

GRID SA și a autorizației de construire aferente; 

II) Execuția lucrărilor de modificare traseu pentru retea  de distributie gaz metan ,racorduri gaz 

metan si refacere drum 

2.2-Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate de 

către Executant. 

 

ART. 3 PRETUL CONTRACTULUI 

3.1. Preţul contractului este de  48404,8  lei   la care se adaugă T.V.A. 

Preţul contractului cuprinde : 

a)- Preţul pentru Servicii de proiectare pentru modificare traseu retea distributie, în valoare 

de 8694,8   lei la care se adauga TVA 

b)- Preţul pentru Execuția lucrărilor de modificare traseu pentru retea  de distributie gaz 

metan ,racorduri gaz metan si refacere drum, în valoare de 39710 lei la care se adauga TVA  

3.2. Preţul contractului este exprimat în lei, este ferm şi nu se poate actualiza.          

 

ART. 4. DURATA CONTRACTULUI  

4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.  

http://www.creseclujnapoca.ro/
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4.2.Prezentul contract isi inceteaza efectele dupa expirarea perioadei de garantie 

4.3  Termenele de executie  sunt urmatoarele :  

- activitatea de proiectare și elaborarea documentației suport pentru obținerea autorizației de 

construire în maxim 45 de zile de la obținerea acordului de acces de la SC DELGAZ GRID SA, 

având obligația transmiterii proiectelor de modificarea , respectiv pentru instalația de utilizare, spe 

avizare la SC DELGAZ GRID SA (dovada transmiterii documentației tehnice către SC DELGAZ 

GRID SA va fi comunicată autorității contractante); 

- execuția lucrărilor se va face dupa obținerea autorizației de construire și avizarea documentației 

tehnice de către SC DELGAZ GRID SA, termenul de execuție este de 30 de zile de la predarea-

primirea  amplasamentului, în prezența delegatului SC DELGAZ GRID SA, pe baza Avizului 

emis de către Serviciul  Sistem Informațional Rețea al SC DELGAZ GRID SA. 

 

ART. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

5.1 Documentele contractului sunt: 

   a) Caietul de sarcini 

              b) Oferta   financiară;       

  

ART. 6. OBLIGAŢIILE  EXECUTANTULUI 

6.1. Executantul  se obligă să intocmeasca documentatia tehnica  si sa realizeze lucrarile în conformitate 

cu prevederile prezentului Contract, la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini. 

6.2. Executantul se obligă să predea documentaţia tehnică ce face obiectul prezentului contract în 2 

exemplare la Beneficiar şi sa obtina autorizatia de construire pentru  modificare traseu retea de distributie 

6.3. Termenul de executie este de 15 zile incepand de la data eliberarii autorizatiei de construire pentru 

modificare traseu retea de distributie gaz metan. 

6.4. Executantul are obligaţia de a emite factura pentru obţinerea Autorizatiei de construire si pentru 

serviciile prestate după întocmirea procesului verbal de recepţie a serviciilor acceptate de beneficiar . 

6.5. Executantul se obliga ca autorizatia de constructie aferenta obiectului prezentului contract sa o obtina 

in termen de maxim 5 luni de la semnarea prezentului contract. 

 

ART. 7. OBLIGAŢIILE  BENEFICIARULUI                                                                                                                                                    

7.1. Beneficiarul are obligaţia de a verifica conformitatea serviciilor prestate cu cerinţele din caietul de 

sarcini şi cu legislaţia în vigoare şi să transmită executantului observaţiile sale, în scris.  

7.2. Executantul are obligaţia de a emite factura pentru obţinerea Autorizatiei de construire si pentru 

serviciile prestate după întocmirea procesului verbal de recepţie a serviciilor acceptate de beneficiar . 

 

ART. 8. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

8.1-Beneficiarul  NU acorda avans executantului  

8.2-Plata pentru executia lucrărilor se va face de Beneficiar   catre S.C. VEXANO S.R.L. in contul RO38 

TREZ 5465 069X XX00 3403  deschis   la   Trezoreria Satu-Mare 

8.3 - Plata facturilor  se va face conform contractului, după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită conform contractului. 

8.4- Plata serviciilor de proiectare pentru modificare traseu retea, obtinerea avizelor de la SC DELGAZ 

GRID SA se face in termen de 30 zile dupa predarea autorizatiei de constructie beneficiarului. 

8.5 - Plata lucrarilor de modificare traseu pentru retea de distributie gaz metan, racorduri gaz metan si 

refacere drum, se va face în termen de până la 30 de zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, pe baza urmatoarelor documente : 

- situatiile de lucrari intocmite de catre Executant si vizate de Beneficiar ; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3 

- certificate de calitate pentru materialele utilizate; 

- certificat de calitate a lucrărilor emis de către catre Executant;  

            -  factura fiscală emisă de către catre Executant si confirmata prin semnatura de catre 

reprezentantul beneficiarului; 

 -      procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea cartii constructiei  

 

ART. 9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

9.1. În cazul întârzierii executiei lucrarilor prevăzute în graficul de eşalonare, prestatorul datorează 

majorări de întârziere în cuantum de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi întârziere.                                                                                                 

9.2. Plata despăgubirilor pentru întârziere nu îl scuteşte pe executant de îndeplinirea  contractului.  

9.3. Nerespectarea gravă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către executant atrage rezilierea 

de drept a contractului şi dă dreptul beneficiarului de a pretinde plata de daune-interese. 

 

ART. 10. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 

10.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

10.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are 

obligaţia de a notifica, în scris, executantului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 

scop. 

10.3. Documentaţia tehnică va fi recepţionată de o comisie numită de beneficiar în acest sens şi în cadrul 

căreia va avea loc o analiză a propunerilor făcute la care va participa în mod obligatoriu elaboratorul 

documentaţiei si executantul lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.  

 

ART. 11. CESIUNEA 

11.1. Executantul are  obligatia de a nu cesiona total sau partial obligatiile si drepturile sale asumate prin 

Contract. 

 

ART. 12. FORŢA MAJORĂ 

12.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

12.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.         

12.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor.       

 

ART. 13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

13.1. Beneficiarul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice 

neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.                                                                                                                                                       

13.2.  Dacă, după 15 zile, beneficiarul si executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil neintelegerile 

in legatura cu indeplinirea contractului fiecare poate solicita  să se soluţioneze apeland la instantele 

judecatoresti.  

 

ART. 14. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

14.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
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ART. 15. COMUNICĂRI 

15.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

          (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

15.2. Comunicările între părţi se pot face prin  fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

 Prezentul contract a fost semnat astăzi,………………….. în doua exemplare pentru beneficiar şi 

unul pentru executant 

 

 

                 BENEFICIAR,                                                        EXECUTANT,  

 

Centrul Bugetar de Administrare Crese                             S.C. VEXANO S.R.L       

 

Director ,                                                                                             Administrator 

Duma Mihaela                                                                           Pintea Traian 

 

Viza C.F.P 

Ganj Elena 

 

 

Sef. Serv. Tehnic-Adm,Achizitii, 

 Frent Alexandru 

 

 

Vizat Cons. Juridic, 

 Bora Ioan 

 

 

Responsabil Achizitie, 

Sima Olimpiu 

                                                                           


